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Szkolniak
GAZETKA SZKOLNA WYDAWANA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LICZU

Drodzy Czytelnicy,
czy  wiecie  z  iloma  państwami  graniczy  Polska?  A  czy  znacie  naszych

sąsiadów,  ich  zabytki,  tradycje,  obyczaje?  W  tym  numerze  i  w  następnych
przedstawimy  Wam  kraje  sąsiadujące  z  Polską.  Zaczynamy  oczywiście  od
Ukrainy.  Koniecznie  zajrzyjcie  do  naszej  gazetki,  przygotowaliśmy  dla  Was
liczne atrakcje i ciekawostki. 
                                                                                                    Miłej lektury życzy
                                                                                                           Redakcja

                                                                                               (źródło: https://view.genial.ly)
                                                    Nasze granice
Długość granicy państwowej wynosi 3 572,69 km. Polska graniczy z siedmioma państwami.

Długości odcinków granicy z poszczególnymi państwami:



1.Długość granicy z Federacją Rosyjską –232,04 km (w tym odcinek lądowy – 209,83 km i 
odcinek rozgraniczający morze terytorialne Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej 
–22,21 km).
2.Długość granicy z Republika Litewską:104,38 km.
3.Długość granicy z Republiką Białorusi:418,24 km.
4.Długość granicy z Ukrainą: 535,18 km.
5.Długość granicy z Republiką Słowacką: 541,06 km.
6.Długość granicy z Republiką Czeską: 795,91 km.
7.Długość granicy z Republiką Federalną Niemiec – 489,37 km (w tym odcinek lądowy – 
467,15 km i odcinek rozgraniczający morze terytorialne Rzeczypospolitej Polskiej i 
Republiki Federalnej Niemiec – 22,22 km).
8.Długość granicy morskiej: 500,94 km.

                                                                                        (źródło: https://www.strazgraniczna.pl)

Ukraina
(ukr.Україна) – państwo  położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od
zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią, Mołdawią oraz Morzem Czarnym i
Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Stolicą Ukrainy jest
Kijów.  Ukraina jest państwem suwerennym  od 1991 roku. Od 24 lutego 2022r. w Ukrainie trwa
wojna spowodowana inwazją Rosji na ten kraj.

 

Symbole państwowe

Flagą Ukrainy jest prostokąt podzielony na dwa poziome pasy: niebieski i żółty.Oficjalnym godłem
Ukrainy  jest  Tryzub (Trójząb),  który  pojawił  się  po  raz  pierwszy  na  monetach  bitych
przez Włodzimierza I Wielkiego. Godło występuje w odmianie małej jako herb państwowy.

Organizacja państwa

Głową państwa jest Prezydent Ukrainy, obecnie prezydentem jest Wołodymyr Zełenski. Władzę 
wykonawczą  na Ukrainie sprawuje Rząd Ukrainy z premierem na czele, natomiast władzę 
ustawodawczą sprawuje parlament z przewodniczącym Rady na czele.  

Krajobraz Ukrainy składa się głównie ze stepów i wyżyn; na zachodzie kraju rozciągają się
Karpaty, a na Krymie – Góry Krymskie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_ukrai%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_I_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jz%C4%85b
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kij%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82oru%C5%9B
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_Wschodnia


•Stolicą Ukrainy jest Kijów.  Inne duże miasta to: Charków, Dniepr, Donieck, Odessa, Zaporoże, 
Lwów,  Mariupol, Krzywy Róg.
•Język urzędowy: ukraiński.
•Łączna długość granic: 7340 km.
•Najwyższy punkt: Howerla - 2061 m n.p.m.
•Najniższy punkt: Morze Czarne - 0 m.
Zabytki Ukrainy, czyli co warto zobaczyć
➢ Lwów
➢ Kijów
➢ Odessa
➢ Polskie twierdze kresowe: twierdza w Kamieńcu Podolskim, zamek w Chocimiu, zamki w 
Żwańcu i w Okopach Świętej Trójcy
➢ Krzemieniec
➢ Drewniane cerkwie Podkarpacia.
➢ Pałac biskupów bukowińskich w Czerniowcach.

We Lwowie jest   mnóstwo zabytków świeckich  i  sakralnych,  muzea,  tereny zielone,  a  przede
wszystkim  bogata  oferta  lokali  gastronomicznych  oferujących  dania  kuchni  z  całego  świata,
kawiarni i klubów. Najważniejsze miejsca to Opera Lwowska, Cmentarz Łyczakowskich, bazylika
archikatedralna pw. Wniebowzięcia  NMP. Warto obejrzeć panoramę miasta  ze wzgórza Wysoki
Zamek (z zamku zachowała się jedna ściana), a miłośnicy kolei powinni w lecie przejechać się
koleją dziecięcą w Parku Stryjskim.

 
Lwów

 
Sobór Zaśnięcia Bogurodzicy w Kijowie 

Kijów,  stolica  Ukrainy,  nieprzypadkowo  trafiła  na  listę  największych  atrakcji  Ukrainy,  jak  na
stolicę przystało, w Kijowie znajdziemy atrakcje dla każdego. Klasyczna trasa zwiedzania obejmuje
najbardziej  znane  zabytki,  w  tym  zespół  klasztorny  Ławra  Peczerska,  Sobór  Mądrości  Bożej,

https://pl.wikipedia.org/wiki/N.p.m.


zrekonstruowaną Złotą Bramę oraz monaster św. Michała.  Warto też zwiedzić Muzeum Historii
Ukrainy, Narodowe Muzeum „Pamięć ofiar Wielkiego Głodu” czy Państwowe Muzeum Lotnictwa.

      

Odessa

Miasto  nad  Morzem  Czarnym  liczące  ponad
milion  mieszkańców;  popularny  cel  wycieczek
Polaków.  Piękny  główny  dworzec  kolejowy.
Zachowało  się  dużo  zabytków  w  centrum
miasta.  Najbardziej charakterystyczne budynki
to Hotel „Pasaż”, Teatr Opery i Baletu (zdjęcie
obok), Pałac Szacha i Pałac Woronowców. Nie
brakuje zabytków sakralnych, np. Sobór Trójcy
Świętej,  Sobór  Zaśnięcia  Matki  Bożej,  Sobór
Przemienienia  Pańskiego.  Obowiązkowym
punktem  zwiedzania  Odessy  są  także  Schody
Potiomkinowskie  z  koleją  linowo-terenową
kursującą  równolegle  do  schodów.  Dobrą
propozycją może być też trasa podziemna pod
nazwą „Tajne podziemia Odessy”.

Odessa  to  największyport  morski  Ukrainy,
przeładowujący ziarno,  cukier,  węgiel,  cement,
metale,  drewno  i  produkcję  przemysłu
maszynowego.  To  także  baza  floty  morskiej,
oraz duży węzeł kolejowy ze stacją Odessa.
W Odessie znajduje się także międzynarodowy 
port lotniczy.

Białogród nad Dniestrem

Doskonałe  miejsce  na  wycieczkę  pociągiem
podmiejskim z Odessy. Białogród nad Dniestrem
to niewielka mieścina, ale znajduje się tu piękna
i dobrze zachowana twierdza,  która zprzyciąga
turystów.  Samo  miasto  ma  długą  i  bogatą
historię,  a  jego  nazwa zmieniała  się  około  20
razy.  Najbardziej  znana  nazwa  używana
wcześniej  to Akerman,  pojawiająca się  między
innymi w utworze Adama Mickiewicza „Stepy
akermańskie”.  Poza  twierdzą  można  zwiedzić
muzeum prezentujące historię twierdzy i regionu
oraz ruiny spalonych koszar.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_lotniczy_Odessa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_lotniczy_Odessa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odessa_G%C5%82%C3%B3wna


                                                                                

Literatura i sztuka

Najbardziej znani artyści ukraińscy:

➢ pisarze: Taras Szewczenko, Iwan Franko, Łesia Ukrainka, Wasyl Stus, Lina Kostenko.

➢ malarze: Ołeksandr Bohomazow,  Mychjło Bojczuk, Anatolij Petrycki

➢ muzycy: Mykoła Łysenko, Maksym Bierezowski, Wasyl  Barwinski

Kuchnia ukraińska

Do najbardziej znanych tradycyjnych ukraińskich specjałów należą: 

barszcz ukraińskic

kapuśniak

pielmeni

słonina wieprzowa                                                      

sękacz

kutia

korowaj

różnego rodzaju pierogi.

Czy wiesz, że ... 
Ciekawostki o Ukrainie

1. Uzyskała niepodległość 24 sierpnia 1991 roku.
2. Najwyższy szczyt – Howerla 2 061 m n.p.m.
3. Narodową potrawą jest barszcz.
4. Najcięższą srebrną monetą na świecie jest moneta z okazji „10 lat odrodzenia hrywien”. 

Waży 1 kilogram.
5. Na Ukrainie w szkołach obowiązuje 12-stopniowa skala ocen.
6. Ukraina liczy 44,13 miliona mieszkańców.
7. Kraj ten jest prawie dwa razy większy od Polski,  jego powierzchnia to 603 548 km².
8. Stolicą Ukrainy jest Kijów.
9. Kijów jest też największym miastem Ukrainy, liczy 2,884 miliona mieszkańców.
10. Obowiązującą walutą na terenie Ukrainy jest hrywna. W obiegu występuje od 1996 roku.

Gazetk  przygotowali:  Zuzia  M.,  Antek  S.,  Karol  B.  Korzystali my  ze  stron:ę ś https://kolejnapodroz.pl/najwieksze-atrakcje-

https://kolejnapodroz.pl/najwieksze-atrakcje-ukrainy/


ukrainy/, https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina, https://www.google.pl

https://www.google.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
https://kolejnapodroz.pl/najwieksze-atrakcje-ukrainy/
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